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—  Oyj., '/.αλτ, y.O'j Ά οελαΐς τοΰτο είναι πραγματικόν, σοί 
όρείλον.εν $έ τώρα τνιν έ'τ,γησιν αΰτοΰ, εΐπεν ό Λαμβέρτος 
οστι; τέλος ελαβε μέρος, —  βλέ;:ων ττ,ν θυγατέρα αύτοϋ τόσον 
εϋτυχ·?,,— εις ■?& ακριτόμυθον ττς  συζύγου του. ’Εγώ, έξτ,κολού-

7



98
ΕΡΑΤΩ.

I n  T > Â
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-—  ’ Αφησόνμε νά τελειώσω, ειπεν ό Λαμβέρτος. Βοηθούμενοι 

ΰπό τοΰ θείου μου. έκ-ιίσαμεν τό εύρύχωρον τοΰτο έρ γο ιτά ϊΐον  

2ιννι»ων, τό όποιον ηΰ^οχίμη^εν υπέρ τ η ; —ρο^'ϊοκίας ημών. 

Κρίνον τώ ρχ. Θά νίμεΟα εΰγενεΐς Αφανισμένοι, βάρη τή ς κοινω

νίας καί ημών αυτώ ν’ κατεστάΟημεν πλούσιοι έργοστασιάο/αι, 

έντιμοι βιομηχανοι. ‘Ι^ού, θύγατερ, ή ιστορία άμφοτέρων ήμών 
του Γεράρ^ου καί έμοΰ.

—  Ιναϊ ή Ουγάτηρσας, ειπεν ή Ά ίελ α ίς , την ευρίσκει θαυμασίαν.
—  Λοιπόν συγκατατίΟεσΟε, εΐπεν ό Γεράρ^ος, νά μην εϊσθε 

αμέσως μαρκεσία τοϋ 'Ρονσάκ, νά περιμείνητε ακόμη εΰτυ-/ε- 
στέρας περιστάσεις προς τήν άποκάλυψιν ταύτην; θέλετε . . .

—  Θέλω νά κατασταθώ ευτυχής αμέσως’ ιδού ή γνώμη μου, 
Κύριε Γεράρδε.

—  Τοΰτο σοί δεικνύει άρκο’Λτως, έπανέλαβεν ό Λαμβέρτος, 
ότι συμφωνεί μέ σέ.

—  Και προσθέτω τοΰτο, έπανέλ.αβεν ή θυγάτηρ αΰτοΰ. Επει
δή τώρα εχω νά κάμω μέ δύο εΰγενεΐς, δέν ί /ω  ανάγκην τοϋ 
εγγράφου τούτο.υ. » Έξέσχισε τό έγγραφον, δ ι’ ού ό Λαμβέρτος 
ύπε^ρεοϋτο νά επανέλθνι εντός τεσσάρων ήμερων εις Φρομομ- 
βίλλην. « Ό  λόγο; των ρ.οί άρκβϊ.

—  Α λλά , πτω χή μου, νομίζεις δτι ό λόγος έμπορου δέν α
ξίζει περισσότερον παρά εύγενοΰς;

—  Τους νομίζω, πάτερ μου, άξίολόγους καί τούς δύο’ άλλ’ 
ό έμπορο; έκτελεϊ συνήθως όσα υπόσχεται έγγράφως, ό δέ 
εΰγενης όσα υπόσχεται προφορικώς. Είναι δύο σχήματα δ ιά 
φορα, άλλά τό αύτό άςίωυ,α. »

Ο Λαμοέρτος, γοητευθείς, ή-πάσΟη πολλάκις τήν Ά δελα ίδα , 
καί ώς εύγενος, καί ώ; έμπορος, καί πρό πάντων ώς πατήρ.

II Κυρία Ααμβερτου, ήτις ji-έχρι τοϋ δε, έφύλαξε τήν μεγα- 
λητέραν σιωπήν, κρίνουσα πρέπον νά διάρρηξη αΰτήν εϊς τό 
πέρας τής έκμυστηρεύσεως τής γενομένης εις τήν Ά δελοΐδα Οπό 
του πατρός της, παρενεβη διά τών λέξίΜν τούτων.
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«Τώρα εάν μοί fa xi συγχωρημένον νά δώσω καί εγώ τήν 
γνώμην μου . . . 1

-  Αλλα πώς . . . καλή μου φ ίλη! εϊπεν ό Λαμβέρτος. 
Κ-υρ-α . . περιμενομεν, προσέθεσεν ό Γείάρ'δος.

—  Λοιπόν. έπανέλαβεν ή Κυρία Ααμβέρτου,' είμαι όλω; έ
ν α ν τ ι ;  γνώμης της ίδικής σας, νομίζω δτι πρέπε·. νά ώφελη- 
θητε^της ευκαιρίας, ήτις παρουσιάζεται διά νά έπαναλάβητε
ενρ κοινωνία τόν βαθμ6ν δστις c*  άν. ^ 6,  .Q γ  , ̂

Αδελαιδος σας χορηγεί τήν ευτυχή εύκα.ρίαν νά διακη- 
ρυςητε και να γράψητε τούς τίτλους υμών, οδς δυνάμεθα 
μετα τα υ τα , η θυγάτηρ μου καί εγώ , νά φέρωμεν ‘ δη
μοσίως. Λ 1

„ Η Ε* νέου ·Γ·ίγ. ίχ φ ρ ασβΕϊ* α  (,r i  τοΙί Λ αμ βέρ^ ,ο
. γ ι .ν ,  » « * * * *  T i t  Τ„ Γ , ;

έκαμε προς την σύζυγόν του.

" Εκεινο όποιον θέλεις, άγαπητη μου Ιουλία . .
—  Πάντοτε τό ήθέλησα.

Είναι ισως είσετι όλίγον όγλίγωρα.
'Ο Γεράρδος ύποστηρίζων τήν γνώμην του φίλου του.
«Μοί φαίνεται επίσης . .

, ~  Έά ; Τ ^  έξηγΐ,θώίΑεν ΧαθαΡώ-  ^  θά σάς κρύψω, 
κύριε Γεραροε,οτι υπο τον όρον τούτον σάς δίδω  την θυγατέρα l»cu·

—  Θεέ μου, κυρία, άς άποφασίσν, ό Λαμβέρτος, καί εγώ θά 
συμμορφωθώ καθ’ ολοκληρίαν . . .

—  Καί εγώ θά σοί ζητησω, καλή μου φίλη, νά περιαείννς 
να συμβουλευθώ τόν θεϊόν μου, διά νά όμογνωμονήσω δλως διό- 
λου με σέ.

—  Εν τοιαυτνι περιπτώσει περιμένω, είπε μέ χαριέστατον 
τροπον η κυρία Ααμβέρτου, η τις δέν Ευαρεστείτο! βλέπουσα 
να επα«μβάνω ντ«ι τής συζητήσεως ταύτης, διά δύο λόγους· 
πρώτον, όιοτι θά έμάνθανε την στιγμήν, καθ’ fa  θά ήδύ- 
νατο τέλος νά παρουσιασθη δημοσίως μέ τόν ώρα-.ότατον τίτλον,
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ώ; »φ αίνε το εί; τούς οφθαλμούς τη ;, τής κομήσσης τού Μον- 
τβιρόν- δεύτερον, διότι κατέπνιςεν, ώς τουλάχιστον αΰτη ένόμι- 
ζεν, ομιλίαν έπικύνδυνον, ύπό τά  λείψανα άλλης ομιλίας.

Εγω, εϊπεν ή Ά δελαίς, ώς διά νά στεφανώσνι την ομι
λίαν ταυτην, ητις έφαίνετο δτι έπλησίαζε περί τά  τέλη της, 
έγω δεν θά δυσαρεστηθώ, τό ομολογώ, δταν θά ύπάγωμεν είς 
τόν πύργον τού Βλανκμενίλ, είς τού Κυρίου G ra n d v a l. . . .

’Επανέρχεται εις τόν Κύριον C ran d v a l 1 έψιθυρισεν ή 
Ιουλία άπόπληκτος.

Δέν θα δυσαρεστηθώ, λέγω , νά άναγγελθΐ) πομπωδώς 
εις τήν θύρα τής αιθούσης εκείνου, δστις δίδει τόσην άζίαν εις 
τα  πραγματα τα ύ τα .—  Ή  κυρία κόμησσα τού Μοντβιρόν /

II κυρία Ααμβέρτου, άν καί κατετρώγετο υπό άγανακτήσεως 
ή μάλλον ύπό φόβου, συνώδευσε καθ’ έαυτήν τήν μεγαλαυ^ίαν 
ταυτην τής θυγατρός της διά  των ϋπερηφάνων τούτων λ,έξεων 
—  Τωόντι, τ ί  ώραΐα στιγμή !

—  Συνοδευόμενον, εννοείται, διά τής άλλης ταύτης προσφω- 
ν/,σεως, έςηκολουθησεν ή Α δελαίς'—  καί ή κυρία μαρκεσία 'Ρον- 
σάκ ! Ώ  ! ό κύριος G ra n d v a l δέν θά συνέλ&τι έκ τής'έκπλήξεως.

—  Ένόμιζον, φιλτάτη μου Ά δελα ίς , δτι δέν είχες πλέον 
ούδεν να ειτηρς περί τού κυρίου G ra n d v a l.

* «Μ/;τερ, ουδεν εχω νά προσθέσω πλ.έον.»
Ή  κυρία Ααμβέρτου άνέπνευσε.

«Μάλιστα, άλλ’ έγώ εχω νά προσθέσω,» έπανέλαβεν ό 
Γεράρδος.

II αναπνοή τής κυρίας Ααμβέρτου μόλις εύκολυνθεΐσα, έπιέ- 
σΟη πάραυτα.

» Εχω νά προσθέσω, επειδή αί τάξεις έφανερώθησαν τώρα, 
δτι ό κύριος G ra n d v a l κέκτηται προτέρημά τ ι, τό όποιον έξε- 
χασατε, κυρία, εκτός τών άλλων προτερημάτων τά  όποια δ ι
καίως τώ  έπεδαψιλεύσατε.»

Ποιον ; Ω ! ειπέτέ μοι. Ποιον εϊναι τό προτέρημα τοΰτο;
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Ο κύριο; G ran d v a l είναι τρομερός χαρτοπαικτϊΐς.
Ω ! vat . . .  . ό δύστηνος! είπε καθ’ έαυτ/iv ή κυρία Ααμ- 

βέρτου, ύυσχεραινουσα νά βλέπη νά επανέρχεται άδιακόπως 
το δνομα -τον G ra n d v a l είς πάσαν ομιλίαν άλληλοδιαδόχως 
“ Ρχομενην 71 παΡ αύτής. η παρά των άλλων. Είναι σπάνιον αϊ 
ίσχυρογνωμιαι αύται, τα  μυστηριώδη ταΰτα πείσματα των δ ια 
λόγων νά μή ηναι σημεία βέβαια δυστυχήματος τίνος, οπερ 
παρασκευάζεται έν τώ  σκότει.

’Αλλά γνωρίζεις λοιπόν τόν κύριον G ra n d v a l, ήοώτησεν ό 
Λαμβέρτος, διά νά ήξεύρτ,ς; .  . .

—~ Οχι, άλλ είναι άρκετά γνωστός. Είναι γνωστόν δτι είς 
διαστνμα τριών έτών εχασεν ένα καί ή'μισυ έκατομύριον φράγκων 
είς τά  ΰδατα τοΰ Όμβούργου.

Εν και ήμισυ έκατομμύριον φράγκων ! άνέκραξεν ή Ά δε- 
λαΐς έκπληκτος.

Οί δάκτυλοι της κυρίας Ααμβέρτου συνέθλιβον τό ρινόαακ- 
τρόν της, τό όποιον μετέβαλεν εις ράκος.

«Μαλιστα, ενα καί ημισυ έκατομμύριον φράγκων, έπανέλα
βεν δ Γεράρδος. Είναι γνωστόν προσέτι, ότι τό παρελθόν έ'τος, 
είς τά  ΰοατα του Σαμβερύ, εχασεν άπαξ τρίακοσίας πεν- 
τ·/,κοντά χιλιάδάς φράγκων, καί δτι, αν δέν εΰρίσκετο ό βαρώ- 
νος 'Γάρνωφ νά τώ  δανείσει τό ποσόν τοΰτο, Οάν,ύτοχειριάζετο.»

ΗκουσΟη σχεδόν ή ’Ιουλία ψιθυρίζουσα" «θεέ μου ! ώ ! Θεέ 
μου!»

—  Είναι γνωστόν προσέτι, έξηκολούθησεν ό Γεράρδος μετά 
σκληρότητος τοσοΰτον πλέον άπηνοΰς, καθότι ήγνόει τοΰτο, δτι 
έπώλησεν δλα τά κτήματα τά  όποια είχεν είς τήν Βρεταννίαν, 
δλας τάς μετοχάς τάς όποιας ειχεν είς τούς σιδηροδρόμους, καί 
τέλος την λαμπράν στοάν την έξ εικόνων ιταλικών καί φλαμαν- 
δικών, b  έθαύμαζον είς τόν πύργον του τοϋ Βλανμενίλ, πάντοτε
δια νά άπαντα, διότι πρό πάντων είναι άνθρωπος έντιμος,__
τάς υπερμεγέθης ταύτας άπωλείας τάς έν τοϊς χαρτοπαιννίοις.»
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ΛΙ αΰται λέξεις άνάρΟρωτοι διέφυγον των τεταραγμένων χει- 
λέων τής κυρίας Ααμβέρτου.

« Όλέθριον πάθος ! θά τον φονεύσνι ! »
—  Έ χ ω  άρκετά διδόμενα νά πιστεύσω δσα είπες περί τού 

αχαλίνωτου πάθους τοΰ κυρίου G ra n d v a i διά τά  χαρτοπαίγνια, 
επειδή ηκουσα περί συμβάντος, εϊπεν ό Λαμβέρτος, περί συμ
βάντος . . . .

—  Ποιον συμβάν ; η ήρώτησεν ή κυρία Ααμβέρτου, μη δυνα- 
μένη νά κρατήτη την όρμήν τής εξημμένης περιεργείας της.

Πρός ην ό Λαμβέρτος άπεκρίθη" «Θά σάς όμιλήσω μ ετ ' ολί
γον περί τούτου.

—  Ή  στιγμή αύτη θέλει είναι ολόκληρος αιών, έσκέφθη ή 
κυρία Ααμβέρτου.

—  Είναι άδιάφορον, εϊπεν ή Ά δελαις, οΰδείς χορεύει τόσον 
ελαφρώς δσον εκείνος. Είναι γοητευτικόν νά χορεύη τις μέ τόν 
κύριον G ra n d v a l. »

Ο Λαμβέρτος ώθησε τόν Γεράρδον Six τοΰ άγκώνος, καί δει- 
κνύων αύτώ τήν Ά δελ α 'δα  τώ  είπε.

« Σκότωσε την λοιπόν ! σκότωσέ την !
—  Λφοΰ θα συζευχθώμεν, διότι θά με αθωώσουν τότε, άπε- 

κρίθη ό Γεράρδος.

—  Είσθε οί μέν τών δέ χαριέστεροι, άλλά λησμονείτε δτι ή 
ώρα τής άναχωρήσεώς μου διά τόν Φονταινεβλώ πλησιάζει.

—  ’Α γαπητέ μου Ααμβέρτε, δέν είναι εΐμή έπτά  ώραι . .
—  Έ  λοιπόν ! άναχωρώ εις τάς όκτώ ακριβώς διά τής άαά- 

ξης τών αδελφών Joliboeuf.

Η τις διέρχεται πεντε λεπτά  ένθεν είς τήν άκραν τής
τρίβου.

—  Άναμφώόλως, αγαπητή μου Ά δελαις, άλλά δέν έγευ- 
μ α τίσ α μ εν ... καί δέν είναι πολύ μία ώρα. Ά ς  γευματίσωμεν 
λοιπόν αμέσως, »

Ή  Κυρία Ααμβέρτου έπλησίασεν εις στύλον, στηοίζοντα κοο-
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μόν δενύρου, καί έσυρε δακτύλιον, ούτινος ή έλξις έτεινε τό 
σύρμα κωδονισκου* υπηρέτης τις έπαρουσιάσθη.

«Θά δειπνήσωμεν έδώ, τώ  είπεν αυτή' νά φέρουν την τρά
πεζαν έτοίμην.

II κυρία τ® όιετα ιεν ήδη.
Πολυ καλά άς τήν φέρουν λοιπόν.

Ο Λαμβέρτος ειπε ττρος τον υπηρέτην, οστις άπεσύρετο.
Λουδοβίκε! .
—  Διατάξατε.

( Επανερχόμενος νά μη φέργις τόν μανδύαν μου, τόν π ί
λον μου, και τα  χειρόκτια της οδοιπορίας. ·*

—  Καί τά  δύο πιστόλια είττεν ό Γεράρδος, τά  όποια εύρί- 
σκονται επί της καπνοδόκης. Πρόσεξον, διότι είναι πλήρη.

Ό  υπηρέτης άπεσύοθη.

Θά λάβνις μαζύ σου τά  πιστόλια ταϋτα, εϊπεν ό Γεράρδος 
προς^τον Ααμβέρτον. 'Από το μέρος ίϊς τό όποιον θά κατέλθης 
της αμαξης, διά νά φθάσης εις τόν πύργον της Τερψιθέας, εις τοϋ 
θείου σου πρέπει νά διέλθν,ς μέρος τοϋ δάσους, τό όποιον δέν είναι 
πολύ ασφαλές.

— Μ ί) άναχωρητε λοιπον ! αναχωρήσατε αύριον, άνέκραζεν 
η Αδελαις. Δάσος τό όποιον δέν είναι πολύ ασφαλές, ουδόλως 
είναι ασφαλές.

Φίλε μου, προσεθεσεν ή κυρία Λαμβέρτου, καί έγώ σε πα- 
ρακαλώ έπίσης. Εαν ήδυνασο ν’ άναβάλης εις αύριον.

—  Αδύνατον !
—  Πάτερ μου.

- Γινα ανάγκην είχες, Γεράρδε, νά στείλνις νά φέρ/,ς τά  πις-ό- 
λια ταϋτα, νά όμιλήτης περί τού δάσους! Ή Ά δελαις άναγινώ- 
σκει ήδη εις τήν ’Ε φ ημ ερ ίδα  τώ ν δ ικαστηρίω ν' «Χθές, έντιμός 
, ι,  έργοστασιαρχης, όλοι οί έν κινδύνω έργοστασιάρ^αι είναι 

έντιμοι,— :κ τής κοινότητος τής Φρομομβίλλης, διερχόμενος δ ι’ 
όδοϋ τού δάσους τοϋ Φονταινεβλώ, βλέπει αίφνης έξερχομένους
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έκ τού άλσους δύο άνθρώπους ί /όντας μορφήν προξενούσαν 
φρίκην. . . .»

Ή  Ά δελα’ίς, ένώσασα τάς /εΐρας, είπε μέ τόνον απελπισίας.
"Λ ! Θεέ μου ! Θεέ μου! ό πατήρ μου έχάθη !
—  Τί έλεγα; Τρελλή, ταϋτα πάντα είναι άπλή ύπόθεσις.
Ιδού τά  κατορθώματα σου, Γεράρδε. Έλθε, Ά δελαις, μείνε 

ήσυχος. Αέν θά μέ φονεύσουν, υπόσχομαι περί τούτου. Θέλεις 
νά σοί υπογράψω δευτέραν τινά έγγραφον έγγύησιν;»

Δύο ύπηρέται φέροντες ωραίας στολάς χρώματος χρυσομήλου 
είσήλθον έντός τοϋ κύκλου τών Πασχα7.εών, φέροντες επιμήκη 
τράπεζαν πλήρη λαμπάδων, χειρομάκτρων πεποικιλμένων, αρ
γυρών σκευών ώραιοτάτης κατασκευής, έκλεκτών έδεσμά των, 
καί χιλίων άλλων' ταϋτα δέ πάντα προέδιδον τήν άβροδίαιταν 
καί τήν ευπορίαν τών κυρίων τοϋ έργοστασίου τής Φρομομβίλλης. 
Ήσθάνετό τις ότι ούτοι είχον μεταφέρει εις τήν μικράν των α 
ποικίαν, εις τήν βιομηχανικήν των κυψέλην, τάς καλάς των έ'ξεις 
τής παρισινής ζωής, τάς καθιερωμένας παραδόσεις περί τής 
εΰζωίας τοϋ Καφενείου τών Παριβίων. Ίΐδύνατό τις νά πιστεύση 
οτι εύρίσκετο εις Παρισίους, ώς έκ τής τάζεως τής ύπηρεσίας, 
τοϋ σοβαρού ύφους, τής έξαιρέτου καθαριότητας τών ύπηοε- 
τών. Εκείνοι οϊτινες έγίνωσκον τό παρελθόν τών δύο νέων 
συνεταίρων, πρώϊν μέν τοσοϋτο λαμπρόν, μετά ταϋτα δέ 
τόσο δυσχερες, θά ήσθάνοντο αίσθημα χαράς καί εϋχαριστή- 
σεως σπουδαίας, βλέποντες διά τοϋ άπεικονίσματος τούτου τοϋ 
έσωτερικοϋ, τήν κατάστασνν ην άπέκτησαν διά τής έργασίας, 
• “ ΤΧινοίας καί τής οικονομίας. Είχον, ούτως εϊπεϊν, ύπερυ- 

φοσει τήν εύγένειαν των εις τήν νικηφόρον έκείνην μάχην προ; 
τας δυσχερειας νέας ύπαρξεως- έλάμπρυναν τό έμβλημα των είς 
τό πυρ τής εμπορικής δρατ/ιριότητος, ητις, καίαύτη έπίσης, έχει 
τάς πάλας της, τούς κινδύνους της, καί τάς θανατηφόρους πληγάς 
της. Οί ένδοξοί των πρόγονοι, παρατηρήσαντες αυτούς σοβαρώς 
καί μέ ποόσωπον έπί ολίγον αυστηρόν, θά τοΐς ίτεινον τήν -/εις*
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λέγοντες αύτβϊς. «Θάρρος τέκνα ! Δέν είσθε καλλήτεροι άπό 
ήμάς, άλλ’ Ιχει καλώ; !»

Ο θαλαμηπόλος τοϋ Α λβ έρτου , Λουδοβίκος, οστις επ α 
νήλθε μέ τά  χειρόκτια, τόν μανδύαν, τόν πίλον τοΰ κυρίου του, 
και τά  πιστόλια, τοΰ Γεράρδου, εϊπεν ύποκλινόμενος.

Κυρία, ή τράπεζα είναι έτοιμος.

Είς την τραπεζαν !» ανέκραζε περιχαρώς ό Λκαβερτος, 
εις τήν τραπεζαν ! είναι καιρός. 'H  άμαξα τών αδελφών J o l i— 
bucui ο εν περιμενει, τά ήξεύρετε.

Είς την τραπεζαν ! έπανελαβεν ό Γεράρδος προσφέρων τόν 
βραχίονα του εις τήν κυρίαν Ααμβέρτου, διά νά τήν οδηγόν; 
είς τήν θέσιν της.

Ή  Ά δελαίς έδράςατο τοϋ βραχίωνος τοϋ πατρός αύτής,
Ο θαλαμηπόλος, άφοϋ εθεσεν επί τίνος καθίσματος έκ σχοίνου 

τόν μανδύαν, τόν πίλον, τά χειρόκτια καί τά  πιστόλια, άπε- 
σύρθη.

’Ενώ οί τέσσαρε; συνδαιτυμώνες έτρωγον, ό Λαμβέρτος προσ- 
φέρων οίνον είς τήν σύζυγόν του, καί αποτεινόμενος πρός πάντας, 
είπε*

«Πώς σάς φαίνεται ό πύργος τοϋ Βλανκμενίλ, περί ου ειχο- 
μεν ομιλήσει πρό ολίγου, ό λαμπρός εκείνος πύργος τοϋ κυρίου 
G ra n d v a l;»

Η κυρία Ααμβέρτου είπε μετά βαθείας άποθαρρύνσεως 
είς τό βάθος τής καρδίας της- cr Καί πάλιν αύτός ! καί πάλιν
ο Κ. G ran d v al » Καί τό ποτηριον, έν ώ ό σύζυγός της Ιχυ- 
νεν οίνον, έξέφυγε τών χειρών τη:.

(ακολουθεί.)
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Π  ΖΩΟΓΟΝΟΣ Κ Ρ Η Ν Η .

Δ ι ή γ η μ α  α ρ α β ι κ ό ν .

Έν τή πόλει Δαμασκώ, τ·?ι κατά τήν χώραν Ά ράμ, έζη ποτέ 
άνήο τις όνόματι Βαρού/. 'Ο άνήρ ούτος ήτο γνωστός καθ α- 
πασαν την y ώραν διά τόν άπειρον αυτού πλοϋτον, οί δε άν
θρωποι έλεγαν περί αΰτοϋ δτι δικαίως όνου.αζεται Βαρουχ, όπερ 
σημαίνει ev.lcyrij/iro<·’ διότι εί^ε τους θησαυρους τής Ινδία, 
καί τής Αραβίας, καί κατωκει πολυτελεστατον παλατιον, ού- 
τινος τό έξ άστράπτοντος μαρμάρου έδαφος έκαλυπτετο ύπό 
πολυτίμου τάπητος, αναρίθμητα δέ ησαν τά  αγαθά αύτοΰ, είς 
ά προσέθηκεν ό θεός έξαίρετον σύζυγον και έπτά  άνθηρά τέκνα' 
άλλ’ ούτε ή -/αρά ούτε ή ειρήνη έβασίλευεν είς τοϋ άνδρός τού
του τήν καρδίαν* διό άεννάως κατεγινετο εις το να αυξαν/ι 
τήν λαμπρότητα τής οικίας του, καί άντήλλασε καθ έκαστην 
παν έν αύτνί ώ^αϊον δ ι’ έτι ώραιοτέρου’ άλλά και παλ-tv ή γα - 
λ,ήνη τής ψυ^ής έλειπεν ά π ’ αΰτοϋ' δΟεν ητο πάντοτε αθυ- 
μος, καί ό ύπνο; σπανίω; έκλειε τά  βλέφαρά του. Έ λεγε  δέ 
πολλάκις καθ’ εαυτόν « Τί μέ ώφελεΐ πλέον νά ζ ώ ; ούδέν 
δύναμαι ν’ αποκτήσω ώραιότερον ή πολυτιμότερον εκείνων, δτα 
έκ νεότητα; ήδη έ /ω ' γινώσκω δέ δτι μάταια είναι τά  έπί γης 
πάντα, καί τά  πάντα έμίσησεν ή ψυχή μου ». Τοιαϋτα σκχ· 
πτόμενο; έπλανατο πάντοτε μόνο; τγ,δε κάκεΐσε, καί έλύπει 
τήν σύζυγον καί τά  τέκνα του, καί πάντε; έλεγον' «Κακοποιόν 
Tt πνεϋμα είσεχώρησε βεβαίως είς τήν καρδίαν αΰτοϋ, καί τόν 
πειράζει, καί διά τοϋτο θέλει νά θέση fv τέρμα είς τόν βίον 
αΰτοϋ, όπως άπαλλαχθή τοϋ πειρασμού.

'Ημέραν τινά εμαθεν ό Βαρουχ δτι έν τή  πόλει Μέμφιδι, 
ο τή κατά τήν χώραν Μισραίμ, κατοικεί άνθρωπός τις σοφός, προ

φήτης τις, καί είςδνό Θεό; άπεκάλυψε τήν σοφίαν του, καί δτι ό 
προφήτης ούτος δίδει σοφά; περί παντός άδικημένου συμβουλάς. 
Καί ό Βαροϋχ άπεφάσισε νά άνοιξη είς αύτόν τήν καοδίαν του.
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και ν άκουσν] την συμβουλήν του' προσεκάλεσε λοιπόν τον π ΐ-  
στότερον τών υπηρετών του, όνόματι Μαλχί, καί είπεν" « 'Ετοί
μασαν μοι δύο καμήλους καί φόρτωσε τήν μίαν διά /ρυσοΰ, αρ
γύρου, λίθων πολυτίμων και αρωμάτων της ’Αραβίας. » Καί ό 
Μαλχί έπραξεν ώ: διετάχθη, Ό  δέ Καρού/ εύλογήσας τήν σύ- 
~ J, rj1 τά  τέκνα του, άνεχωρησε μετά τοΰ πιστού υπηρέτου” 
άμφότεροι όε ύπερβαντες τό όρος, ώδευσαν μετά τών καμήλων 
έν Μισραίμ διά της έρήμου. 'Ε πτά  ημέρας είχον όδο-.πορήσει 
καί άλλας επτά , και μακράν ήσαν είσέτι τής χώρας εις ήν έπο- 
ρεύοντο- διότι ό άγγελος τοΰ Κυρίου είχε τυφλώσει τά  όμματα 
αυτών, ώστε έξετράπησαν τής ευθείας όδοΰ, καί δέν ήξευραν 
ποϋ να πορευθώσι, και έδιψων αύτοί, καί ετι μάλλον τά  ζώα 
αυτών, διότι ούδεμία κρήνη η πηγή ύπηρ/εν έν ττ, έρήμω" καί ,*  
συνήγον τήν δρόσον τής νυκτός έπί τών ένδυμάτων αύτών, καί 
έζεμυζων αύτα, δια να δροσισωσι τα  y είλη των. Τότε άνεστέ- 
ναξεν ό Βαρούχ καί εϊπεν’ «Ευχαρίστως ήθελα δώσει όλους τούς 
θησαυρούς τούς όποιους φέρει ή κάμηλος αύτη καί ετι πλείονας 
έκ τοΰ έν Δαμασκώ θησαυροφυλακείου μου, δ ι’ όλίγας μόνον ς-α- 
γόνας έκ τοΰ ΰδατος τό όποιον ρέει διά τοΰ κήπου μου, καί ήθελα 
δώσει όλους τους έν τοϊς ύπογείοις μου πολυτίμους οίνους, διά 
μικράν πηγήν έξ ής νά δροσίσωμεν τήν γλώσσαν μας. Καί 
ό ήλιος ητο φλογερός, καί ό καύσων υπερβολικός, καί ή δίψα 
αύτών τοσαυτη, οιστε έςηντλήθησαν αί δυνάμεις των. Τότε έ- 
φόνευσαν τήν μία κάμηλον, άλλά δέν ευρον έν αύτνί ποσώς 
σχεδόν ύδωρ. Τότε ήνοιξε ό Βαχούλ τό  στόμα, καί ειπε πρός 
τόν Μαλχί. «Α.1 σύ πιστέ μου ύπηρέτα καί σύντροφε’ σ’ έφερα 
λοιπόν ένταΰθα διά νά άπο0άντ)ς πρός χάριν μου ; Είμαι λοιπόν 
διά σέ άγγελος άπωλείας έν τή άπείρο» ταύτνι έρήμω; Καί ό
μως ύπομεινας ως άρνιον, τό όποιον δέν ανοίγει τό  στόμα του 
ένωπιον τοΰ σφαγέω;, καί δέν γογγίζεις κατά  τοΰ αιτίου τής 
απώλειας σου, όστις έπέσυρε έπί σοΰ τήν κατάραν διά τήν 
πιστιν σου. Α χ! Μαλχί, θελω ποτέ δυνηθή νά σέ ανταμείψω;»

Ούτως ώμίλησεν ό Βαρούχ, άλλ ό Μαλχί, άπεκριθη και είπε 
« Καί ήδυνάμην ποτέ νά μή ακολουθήσω μέχρι καί αύτοΰ τοΰ 
τάφου τόν κύριόν μου; λεν έφαγα τόν άρτον σου, και δέν επια 
τόν οϊνόν σου μέχρι τής σήμερον; Δέν ήμην προς σέ πις'ός κατα 
τάς ευτυχείς ήμέρας; Πώς θέλεις τώρα νά σέ άρνηθώ κατα τας 
δυστυχείς ; Είθε ό Κύριος νά διαφυλάξνι τήν ζωην σου, και νά 
λάβτι ώς λύτρον τήν έδικήν μου" διότι έγώ μέν είμαι μονος έπι 
τής γής, σέ δέ θέλουσι κλαύσει σύζυγος καί επτά  τέκνα. » Καί 
άμα έπρόφερεν ό Μαλχί τάς λέξεις ταύτας, δέν ήδυνήθη να ειπνι 
πλειότερα καί έσιώπησε, διότι αί δυνάμεις του έξηντληθησαν 
καί έ'ηπλώθη κατά γής. Τότε διερράγη τοΰ Βαρούχ ή καρδία, 
καί έκλαιε, καί έλεγεν’ « "Αχ, Κύριε, Κύριε, Θεέ τοΰ ούοανοΰ 
καί τής γής, επαρε τήν ψυχήν μου, δ ιότι δέν είμαι πλέον άςιος 
νά ζώ, καί αί άμαρτίαι μου βαρύνουν έπ’ έμέ. » Καί ταΰτα εί- 
πών ό Βαροΰχ έσιώπησε, καί έχυνε δάκρυα θερμά. Τότε ήκουσεν 
ή/ον ύπόκωφον, ώσει κρήνης ΰδατος πιπτούσης έπί βράχου, καί 
άνεγείρας τήν κεφαλήν, ήκροάσθη, άνεγέρθησαν δέ καί αί κά- 
μηλοι καί έτειναν τό ούς πρός τόν ήχον, καί διευθύνθησαν πρός 
τόν βρά/ον. Ό  δέ Βαρούχ είπεν" « Έθαυματούργησε λοιπόν ό 
άγγελος Κυρίου, καί έθεσε πηγήν έν τώ μέσω της έρήμου διά 
νά μάς σώσ/, τοΰ θανάτου; » Είπε ταΰτα, καί έπροχώρησε" καί 
είδε εις τούς πρόποδας ένός βρά/ου κρήνην μικράν ΰδατος κα- 
θαροτάτου" καί τό ύδωρ ήτο δροσερόν καί άφθονον, καί όψιν 
είχεν ώραίαν.

Τοτε έπεσεν ό Βαρούχ πρηνής καί έ'λαιε" καί άνηγέρθη καί 
είπεν' « 'Ά χ , Θεέ μου! έννοώ τώρα πόσον είσαι φιλεύσπλαγχνος 
καί πανάγαθος, θαυμαρτουργήσας πρός σωτηρίαν μου, καίτοιοντος 
αναξίου, τής εύσπλαγχνίας σου. τ> Ά λ λ ’ ό Βαρούχ δέν έπιεν έκ 
τοΰ ύδατος, άλλ’ έπλήρωσ: ν άγγεϊον, καί έδραμε μετά σπουδής 
πρός τόν υπηρέτην του τόν Μαλχί, καί έ'βρεξεν αύτοΰ τό πρόσω- 
πον, καί έδρόσισε τά  χείλη του. Τότε άνηγέρθη ό Μαλχί, καί 
προτέβλεψε τόν κύριόν του. Ό  δέ Βαρούχ περιεπτύξατο αυτόν,
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καί έκλαιε ΰπό /αρά :. καί έλεγε-/ « Ω, Μαλχι, έγκάρόιε μου 
φίλε, καί ο/'. πλέον ΰπηρέτα μου. Ζτ,; λοιπόν άκομη . . .  Ο 
άγγελος τοΰ Κυρίου μοί έδειξε (Λίαν κρήνην' πίε λοιπόν και λα- 
β ϊ άναψυ/ήν, διά νά ζήση,; ώ; καί έγύ  ζώ, Και άφοϋ έττιεν ό 
Μ αλ/ί καί έδροσίσθη, ώδήγησεν αύτόν ό Βαρουχ είς την κρή
νην, καί εκεί έλαβαν τροφά; έκ της καμήλου, καί εκαθισαν εις 
την δρόσον, καί έφαγον καί έπιον καί έχορτασθησαν. Κ Ά  έμει
ναν έκεϊ δλην την ήμέραν καί δλην την νύκτα. Καί όταν άνε- 
τειλεν ό ήλιος εϊπεν ό Μαλχί ττρός Βαροΰχ τον κύριόν του- « Ί -  
δοΰ, ό ήλιος άνέτειλεν* έάν θέλνις, πληοώσωμεν τάς λαγήνους 
ήμών, καί άγωμεν προς τόν προφήτην της χωρα; Μισραίμ 
πιστεύω δτι ειμεθα ήδη πλησίον, λ Τότε έμειδίασεν ό Βαροΰχ, 
καί έλαβε την χεϊρα τοΰ πιστού ΰπηρετου,καί έθλιψεν αύτήν είς 
τάς y εΐράς του, καί εϊπεν' « "Όχι, άδελφε μου Μαλχί ό Κύριος 
\jsji έδωκε τήν φρόνησιν τήν όποιαν έζήτουν τ ί χρείαν εχω πλέον 
τοϋ προφήτου τής Μισραίμ; Οελομεν επανελθεί έκεϊ, δΟεν ήλθο- 
μεν. » Έπλήρωσε λοιπόν τάς λαγήνους ΰδατος δροσεροϋ, καί 
έπότισε τάς καμήλου;, καί έπιον ες αΰτοϋ, και ευλόγησαν τήν 
πηγήν ήτις τους εσωσεν εκ τοΰ Οανατου, και /·,ρ^αντο να όόοι*.ο- 
ρώσιν εύθύμως. Καί δτε εφθασαν είς την πατριόα των, την Δαμα
σκόν, έκάθητο ή Θίρτζα, ή σύζυγος τοϋ Βαρουχ, μετά τών έπτά 
τέκνων της, παρά τήν θυραν τής οικίας, και έζεπλαγη, ίδοϋσα 
τόν Βαροΰ/ καί τόν ΰπηρέτην Μαλχι. Αλλ ό Βαροΰχ ένηγκα- 
λίσΟη τήν σύζυγον και τά  τέκνα του, καί δάκρυα χαράς έρρεον 
εκ τών όφθα/.μών του, τότε ΰψωσεν η Θιρτζα την φων/·,ν και 
ιϊπεν ' « Ευλογημένος ά σοφός προφήτης τής Μισραιμ, οστις σας 
άπέστειλε τόσον ένωρίς ενταύθα, καί ευλογημένος ό Βαροΰχ ά 
αγαπητό; μου, διότι ήδη ή όψις σου μετεοληθη, και το πρόσω- 
πόν σου απαστράπτει ώσεί αγγέλου. Τί; είναι λοιπόνό άνΟρω,.ος 
έκεϊνος τοϋ Θεοΰ, δστις έπανήγαγε τήν είρηνην είς τόν ψυχ/,ν 
σου, διά νά τόν ευλογήσω;» Τότε έμειδίασεν ό Βαρουχ, και 
π ρ ο τ έ β λ φ  τήν σύζυγόν του, καί δι/γήθη  πάντα οσα συνέβη σαν
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είς αύτόν καί είς τόν Μ αλχί, ά π ’ αρχής μέχρι τέλους. Ειτα δε 
εϊπεν" « Ο ύ/ί άνθρωπο; ή προφήτης, άλλ’ αύτός ό Θεό; μέ έδί- 
δαξεν- έν τή  έρήμω έδιδά/θην τήν ταπείνωσιν' ή κρήνη μ ’ έδί- 
δαξε τήν άγαθότητα τοΰ πανευσπλάγχνου θεοΰ, καί έν τώ  
προσώπω τοΰ ΰπηρέτου μου, εΰρον άνθρωπον, καί φίλον πιστόν. 
Καί ήδη έπανέρ/ομαι καθ’ ολοκληρίαν μεταβεβλημμένος, καί ή 
ειρήνη εμφωλεύει έν τνί καρδία μου, τήν οποίαν, πολυτιμοτέραν 
τού y ρυσόϋ καί τοϋ αργύρου, δέν ήδύνατο νά μοί χορηγήσωσι τά 
άγαθά μου. Ούτως ώμίλησεν ό Βαρούχ. "Ολον δέ αΰτοϋ τόν βίον 
διή'νυσεν έν y αρα καί ευθυμία, καί διά τών θησαυρών του ε- 
πρατεν αγαθοεργίας καθ’ άπασαν τήν χώραν, καί οΰδείς ΰπήρχε 
πτωχός τόν όποιον δέν έβοήθησεν έν τη πτω χεία  του. Ά πα ντες 
δέ οί παρ’ αΰτοϋ ευεργετούμενοι έλεγον' « Δικαίως ονομάζεται 
Βαροΰχ, διότι είναι τωόντι ό ευλογημένο; τοϋ Κυρίου, δστι; 
εϊναι ό αίτιο; πάση; αγαθοεργίας, η Καί άφοϋ παρήλθεν £ν ετος, 
έπεσκέφθη ό Βαροΰχ μετά τοϋ Μ αλχί, τή ; συζύγου καί τών 
τέκνων του τήν κρήνην τής ερήμου, καί καθηγίασεν αυτήν, καί 
άνήγειρε παρ’ αύτώ ξενώνα, χάριν τών έν τίί έρήμω όδοιπορούν- 
των. Ώνόμασε δέ τήν κρήνην Μ πούρ  Μ π εφ ά , ήτοι χρή>·η>· 
ζωογύϊΌΓ  καί ούτως ονομάζεται αΰτη μέχρι τή ; σήμερον.

(’Εκ τοϋ Γερμανικού). .

---------- 4 Χ β Η ( - --------

1ΙΘ1Ι Κ 1ΙΕ #ΪΜ Α .
J1EPI ΓΑΜΟΥ ΕΝ ΚΑΣΩι.

Ί'.-τύ Μ . Μ .

Ί'πάρχει έποχή τ ι ;  τοϋ ανθρωπίνου βίου γλυκεία καί εύφρό- 
®ονος, συγκεντροΰσα έν έαυτή πάσαν τήν φυσικήν καί πνευματι
κήν τοΰ ανθρώπου ενέργειαν. Κατά ταύτην πληοούται τό κενόν
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τό ένυπαρχον εις την ανθρώπινον καρδίαν. 'II σ^ριγώσα ηλικία 
ατενίζει πρός αύτήν μετά  παλμών, ή δέ προβεβηκυΐα αναπολεί 
αυτήν μετά συγκινήσεως. 'II έποχή αΰτη είναι μυρίπνους κήπο; 
τοΰ βροτείου εχρος, ού οί καλλίμορφοι καί ώραιοι καρποί ελκου- 
σι πάσαν την άνθρωπότητχ πρός γεΰσιν αύτών- ή έπο/ή  αΰτη 
είναι ό γάμος.

Τό επίσημον τοΰτο γεγονός υπαγορεύεται ύπό τής φύσεως, κυ- 
ροΰται Οπό τής πολιτείας, και καθαγιάζεται Οπό τής θρησκείας’ 
ό δέ άνθρωπος δστις έκάστην έπο/ήν όπωσοΰν ουσιώδη τής 
ζωής του περιβάλλει διά τύπων άνταποκρινομένων πόος τά κυ- 
ριεΰον αϋτόν αίσθημα, δέν ήδύνατο νά παραμέληση τον γάμον, 
όστις έπιφερει μεταβολήν τών μέχρι τοΰδε ύφισταμένων σ /έ -  
σεών του, καί γίνεται πηγή νέων σχέσεων καί αισθημάτων’ οι 
περιβάλλοντες τόν γάμον τύποι άποπνέουσι χαράν, τό αίσθημα 
τής καρδίας έρμηνεύοντες’ οί τύποι δέ ούτοι παραλλάσσουσι κα
τά  τόπους κατά λόγον τής νοητικής άναπτύξεως, τής αύστη- 
ροτητος ή χαλαρότητος τών ηθών έκάστης κοινωνίας. Εις τάς 
άπλουστερας δέ κοινωνίας, δπου ή διάνοια δέν ευρίσκει τροφήν 
εις τας εύρυχώρους σφαίρας τοΰ ήθικοΰ κόσμου, ή δέ καρδία δέν 
συνταράσσεται ύπό παθών αναρριπιζόμενων ύπό τής φιλοδοξίας 
καί τής δίψης τοΰ πλούτου, αί άθώαι ήδοναί τέρπουσιν αύτήν’ 
αί τελεταί αφελείς, πραγματικαί εικόνες τής Μούσης τοΰ Θεο- 
κρίτου, χρωματιζόμεναι ύπό τής ειλικρίνειας, τής αγάπης, καί 
τής άθωότητος, συσφίγγουσιν έ'τι μάλλον τούς δεσμούς, οϊτινες 
συγκρατοΰσι τούς ύπό σύστημα οίονεί πατριαρχικής πολιτείας 
συζώντας, και άγνοοΰντας τήν λέξιν 'Α στυνόμ ος xa l Κ α χουρ-  
γιοό ιχεΐον .

Αιπερι γάμου διατυπώσεις εν Κασω, ώς καί εις πάσας τάς Μονή
ρεις καί αμιγείς παντός ξενισμού κοινωνίας, έ'/ουσί τ ι ιδιόρρυθμον, 
λαμβάνουσι σπουδαίον χαρακτήρα ύπό τής συνήθειας, αποτελούσαι 
θρησκευτικόν σχεδόν δόγμα, ού τίνος ή παράβασις έπάγεται 
ποινάς περιφρονήσεων κατά τοΰ παραβάτου. Προτιθίμεθα δέ νά
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πϊριγράφωμεν αύτάς ενταύθα, διότι καί έκεΐ ώς καί άλλα/ού 
τής Ελλάδος, ό εςωθεν παρεισρεων π ο λ ιτισ μ ό ς  άποσβύνει βαθ - 
μνδον, είτε μαραίνει τά  αρχαϊκά ήθη καί έθιμα, άφαιρών ά π ’ 
αυτών τό αφελές τών αρχαίων ήμεοών πνεύμα.

A )  ΤΙερι μνηστείας.

Ο έφηβος, ούτινος ή καρδία αίσθανθή ερωτικούς παλμούς 
δια τινα κόρην, λατρεύει τό αντικείμενο·; τοΰ έ'ρωτός του μυ- 
στηριωόώς, ή ομολογεί το αίσθημά του εις τούς γονείς του, άν 
εΧττι ζη οτι η επ ιτυχία  θέλει στέψει τούς άγώνάς του. Δέν ορ- 
μάται εις αλληλογραφίαν, ούδ’είς νυκτερινάς συνεντεύξεις. Τό ιλα
ρόν φέγγος τής έρωτοληπτου θεας τοΰ Ένδυμίωνος δέν κατο
πτεύει έκεΐ τους έραστάς μονήρεις καί ρεμβάζοντας, ούδ’ ή ζε- 
ψυριτι; πνοη φερει έπί τών ύγρών αυτής πτερύγων ψευδείς κα
θομολογήσεις, όρκους ύπούλους, επιπλήξεις παρακαίρους, ή στό- 
νους πίκρας μεταμελείας. Τής κόρης τό έρύθημα είναι αγνόν, 

ο1χ ι ένοΧον> διότι ούόέποτε ένδίδουσα εις τήν όρμήν τού πά_ 
θους άποσκιρτα τοΰ καθήκοντος. Ό  έρωτόληπτος δέ νεανίας 
δταν σχηματίζεται που χορός ό πυρρίχιος, δύναται οίδων έκεΐ 
αΐνιγματωδώς νά δηλώσν) τούς ερωτάς του’ εντεύθεν ή τοΰ ά- 
κροατοΰ περιέργεια καί ή τών γυναικών οξύνοια σχολιάζει, έ
ρευνα, καί μαντεύει τό μυστήριον. ’Εντεύθεν οί γονείς καί οί 
συγγενείς εις τήν υίϊκήν στοργήν ένδίδοντες μνηστεύουσι τά 
τέκνα των. Μετά τήν μνηστείαν, ήτις λαμβάνει χώραν έπισή- μι»ς, ό μνηστηρ δίδει τή μνηστή δακτύλιον, καί δώρα άν- 
.αλλασον.αι έκατέρωθεν. Ή δ η  ό άρμαστης  δύναται νά είσέρ- 

χη τα ι εις τον οίκον τής άρμαστης, νά χορεύη παρ’ αύτνί. Πά- 
σης δέ συνδιατριβής φύλαξ έστίν ή μήτηρ, ή τις τών τής κό- 
P’/i? συγγενών, άλλ’ ό μάλλον αχώριστος καί αύστηρότερός ές-ιν ■h αιδώς καί τά  σοβαρά ήθη’ ούτως ό μνηστηρ έξα^ολουθίΐ νά 
fi.h jtr , τήν ερωμένην του, μέχρι τής ειμαρμένης ημέρας, καθ’ -?,ν 

~ ουν αναοθν) αί του 'Jiizvy.io'j
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B )  ripo iop tia  τοΰ γάμου.
Οί γονείς, ωραίων ήδη καταστάντων τών μνηστών, όρίζουσί 

την ήμέραν τοϋ στεφανώ ματος. Καί πρώτον ενώπιον τού νο
τάριον, μέλους δντος τού ιερού κλήρου, συντάσσεται το^πρικο- 
σύμφωνον, δ ι’ ού ό πατήρ τής κόρης καί ή μήτηο προικίζΒΒβ*^^ 
αύτήν. Συγγενείς δέ, έκατέρωθεν συνελθόντες έπι τό αυτό, πο
ρεύονται είς τά  όρη ύλοτομήσοντες τά  ξύλα, δ ι’ ών θέλουν φουρ
νίσει τούς άρτους τοϋ γάμου. Λύραι καί αύλοι προηγούνται τ'/,ς 
εύθύμου συνοδίας, ήτις απέρχεται έν πομπή καί παρατάςει, άνά 
πάσαν πλατείαν ίσταμένη καί σχηματίζουσα χορόν. Μετά τήν 
ύλοτοαίαν τών ξύλων, γεύμα άφθονον καί οίνος άποζημιονει τους 
υλοτόμους, οΐτινες έπανακάμπτουσιν είς τήν πόλιν αδοντες καί 

όρχ ούμενοι.
Έτέραν ήμέραν, συνήθως εορτήν, πολυπληθής όμήγυρις άνδρών 

καί γυναικών, συγγενών καί φίλων, φεοόντων στολας πολυτελείς, 
εξέρχονται είς τά λεγάμενα χα .ϊέσματα ' οί πεζοί επονται, οί 
■έφιπποι προηγούνται, καί πυροβολισταί πυροβολοϋσι, καί λυ- 
ρισταί μετά αυλητών άποτελοϋσι τήν μουσικήν τοϋ μικρού τού
του στρατού, «στις, μει& τών σημαιοφόρων αύτοϋ καί πάσης 
τής αναγκαίας επισκευής τών τροφίμων, περιερχεται τάς κώμας. 
Κήρυκες δέ φωνάζουσιν « ας ?\σθε Ν ε σ μ έ ν ο ι  είς τό ν  γά μ ο ν  
τοΰ th lv a .» Έν δ ’ έκάστνι κώμη, έν εύρυχώρω ίστάμενοι χώρω 
καί όμαλώ, σχηματίζουσι χορόν, οστις αΰ 'ετα ι καί εκ τών εκ 
τής κώμης εκείνης προσερχομένων άνδρών καί-γυναικών' ούτω 
δέ πάσας περιελθόντες τάς κώμας, καί πάντας τους κατοίκους 
σχεδόν τής νήσου προσκαλέσαντες, επανέρχονται είς τόν οίκον 
τοϋ γαμβρού, όπου καί διαλύονται εύχν,θέντες αύτώ.

Έπιστάσης δέ τής δρισθείσης διά τό στεφάνω μα  ήμερας, οι 
μέν άνδρες απέρχονται είς τον οίκον τοΰ γαμβρού, αι δέ γυ
ναίκες είς τόν τής νύμφης. Ό  παράνυμφος ενδύει τόν γαμβρόν 
μέ τά  πολυτιμώτερα τών ενδυμάτων αύτοϋ, ή δέ παράνυμφος 
τήν νύαφην' ένεργουμένου δέ τοϋ καλλωπισμού λύράι καί αύλοι
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«χηματιζουσι μουσικήν αρμονίαν, γυναίκες δέ π α σ το ΐο γ ίσ τρ ια ι  
καλούμενα-., αδουσι δίστιχα  τινα, δ ι’ ών χαστο,Ιογονσι τούς 
νυμφίους. Τά άσματα ταϋτα άποπνέουσί τ ι πένθιμον καί μελαγ
χολικόν, είναι ώς φθόγγοι αποχαιρετισμού τών νυμφίων άπό τί|ς 
πατρικής εστίας, fa  ήδη έγκαταλείποντες διά παντός, πορεύ
ονται σχτ,ματίσοντες κέντρον νέας Οίκογενείας.

Περαιωθεντος ηδη τοϋ καλλωπισμού, ό παράνυμφος καί τις 
πλ/ισιεστερος τοΰ γαμβρού συγγενής λαμβάνουσιν αύτόν έκ τών 
βραχιόνων καί απέρχονται μετά πολυπληθούς όμηγήρεως εις τόν 
οίκον τής νύμφης, ένώ οί πυροβολισταί, οί τραγφδισταί καί 
οι μουσικοί προηγούνται. Ή  νύμφη είναι ήδη παρεσκευασμένη, 
έν μ-σ<ο των παρανύμφων καί τών συγγενών αυτής ίσταμένη. 
Ο δε ^α .ήρ  αυτής καί ή μήτηρ πορεύονται είς τήν θύραν δε- 

ξιούμ&νοι τόν ήδη είσερχομενον είς τόν οίκον αυτών νυμφίον 
Ούτος οφείλει, νά θέσν, πρώτον τόν δεξιόν πόδα είς τον ουδόν 
της θυρας, καί νά διαβη άλματι κούφω καινόν πολύτιμον εφά
πλωμα έστρωμένον έκεϊ' είσερχομενον αύτόν άσπάζεται δ πέν
θ ο ς  καί δωρεΐται αύτώ δώρόν τ ι κινητόν ή ακίνητον πολ- 

ς καλοόμενον έμ6ατήΧΙοτ. Παρθένοι δέ κρατοϋσαι
εις χείρας άνθη καίμΰρα ραίνουσιν αύτόν. Τό ράντισμα δμως
τούτο γίνεται καί έξ άπασών τών οικιών, δθεν ό γαμβρός δια
βαίνει. ' 1 Γ

_ AV, μέν ~ ^ κεΐται νά Τελε^ ΐ  τό μυστήριον τοϋ γάμου, έν 
τυι οικία, ο ίερεύς είναι έτοιμος καί άρχεται, άλλως δέ ποοεύονται 
εις την εκκλησίαν. Ά λ λ ’ άν ή ήμέρα είναι γαλήνιος J  αιθρία, 
τό μυστήριον του γάμου τελείται έν ύπαίθρω, έν τινι' πλατεία, 
οποτε λέγεται οτι ουρανία  έγένετο. Τούτο δέ γίνεται είς τούς 
επίσημους γαμους, καί άν οί νυμφίοι είναι καλλίμορφοι. "Ο ™  

ηποτε δε καί αν τελεσθή ό γάμος, ό ίερεύς συνάπτει τους μελ
λονύμφους, ένώ παρθένοι ραίνουσιν «ύτούς καί τό περιϊστάμενον

"  ; ^  ανΗ  ?*?*> *al βαμβακόσπορον, τοΰτο δέ ώ; εύπο ;
fisc; Φ^/.οολον, ,
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Τελουμένου τοΰ μυστηρίου, ό πατήρ πρώτος άσπάζεται τοϋ; 
στεφάνου;, δ ίδει τήν ευχήν του έπισήμως εις τούς 'τεφομέ- 
νους, και άναρτα εις τόν λαιμόν τή ; νύμφη; χρυσοί νόμισμα-;
Τό αύτό πράττει ή μήτηρ και άπαντε; οϊ συγγενείς βαθμηδόν, 
καθώ; καί οί παρευρισκόμενοι άπαντε; δίδουσι χρηματικά δώρα 
εί; τήν νύμφην. ΤελεσΘέντο; τοΰ μυστηρίου οί νεόνυμφοι μεθ 
άπαντο; τοΰ πλήθου; απέρχονται εις τόν οίκον τή ; νύμφη;, δσ- 
τ ι ;  είναι πάντοτε προικώον αύτή; κτήμα- οϊ μέν νυμφίοι καθέ-' 
ζονται έπί τινο; κιβωτίου, οί δέ λοιποί έπί έδρών καί έδωλίων’ 
y οροί σχηματίζονται ποικίλοι έν τώ  οί'κω, καί γλυκύσματα κυ- 
κλοφοροΰσιν άφθονα. Τράπεζα δε παρατίθεταιτο ΐςγαμη.ίιώ τα ΐΐ$  
ρϊτινε; κορεσθέντε; καί ευθυμίσαντε;, χορεύσαντε; καί τραγω- 
δήσαντέ;', απέρχονται εί; τά  ϊδια τη ; νυκτός έπιστάσης* ό πα- 
ράνυμφος μένει, διότι οΰτο; μέλλει νά κλείσν) τόν νυμφικόν Οά- 
λαυ.ον, καί τοΰτο ποίησα; περιπολεϊ παννύχιο; έξωθεν τοΰ οί
κου, περί δέ τά  χαράγματα ανοίγει μόνο; τήν θύραν. Γλυκύ
σματα έπ ίτηδε; παρεσκευασμένα παρατίθενται, ών γεύεται ό 
γαμβρό;, ή νύμφη, καί ό παράνυμφο; κ α τ’ ιδίαν. Οί μουσικοί φοι- 
τώσιν έπί οκτώ κατά συνέχειαν ,ημέρα; εί; τόν γάμον, μετά 
πολλών άλλων θαμώνων. Αί ήμέραι αύταί είσιν ήμέραι χαρά;, 
καί έκαστο; έλευθέρω; δύναται νά έντρυφήσνι.

Γ )  Π ερ ί γάμον κυρίως.

'Ημέρα τις έορτή ορίζεται τόν κυρίως γάμον. Κατά τήν 
ημέραν ταύτην μάγειροι προσκαλούνται οί έπιτηδειότεροι, οίνο- 
χόοι, ϋπηρέται, σνες άγριόάοντες χαϊ βόες εί.ΐίποδες  θύοντας 
δ ι’ ών παντοδαπά παρασκευάζονται οψα- οί κλίβανοι έτοιμά- 
ζουσιν άρτους διά τών, ώ ; εί'ρηται, ύλοτομηθέντων ξύλων, καί 
έν γένει πάσα φροντί; καί προσπάθεια καταβάλλεται, οπω; 
εύχαριστηθώσιν οί τιμήσοντε; τόν γάμον εκ τε τή ; άφθονία; καί 
τής λαμπρότητος. “Ή δη π α ; τις έρχεται μετά τής οίκογενεία; του, 
τήν λαμπροτέραν περιβεβλημένο; έσθήτα- έκάστη γυνή δέ κομί
ζει σίτου μόδιον. Άφοΰ ικανοί φθάσωσιν εί; τόν οίκον τή ; \·α-
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par. καί εΰχηθώσιν εί; τού; νυμφίου;, σχήματίζουσι χορόν καί έν 
τώ  οίκω καί έν τώ ύπαίθρω. Περί δέ τήνμεσημβρίαν παρατίθεται 
ή τράπεζα, τάβ.Ια  καλουμένη, δπου οί γα μ η .Ιιώ τα ι καθέζονται 
χωριστά τών γυναικών. Πέντε καί Ιξ  οίκοι δέν χωροΰσι τού- 
συμττότα; πολλάκι;. Καί οί μέν γέροντε; κατέχουσι τήν καλλι- 
τεραν θέσιν τή ; τραπέζη ;, οί δέ νεώτεροι, συγγενεϊ; τών νυμ
φίων, οΐνοχοοΰσιν. Είναι άληθώ; τά συμπόσιον τοΰτο εύχάριστον, 
αρχαϊκόν, είκών τών ομηρικών συμποσίων ζώσα. Οί γεραίτεοοι 
άδουσιν άσματα, κ α τ’ άρχά; μέν περιστρεφόμενα εϊ; έπαίνου; 
και εϋχά; ύττέρ τών νυμφίων, κατά μικρόν δέ άναπολοΰντα τάς 
νεανικά; αύτών ήμερα;, καθ ά; καί οϋτοι ποτέ εΰρίσκοντο εϊ; 
ί'εσιν παραπλήσιον τή  τών νυμφίων. Τών νεωτέρων δέ τό άσμα 
άποπνέει έρωτα, χαράν, έλπίδα;. Άφοΰ δέχορτασθώσιν άπαντε; 
και σίτου καί οίνου, εύχηθώσιν εις τούς νυμφίους, καί τραγωδή- 
σωσιν, έγειρονται καί απέρχονται εις μέρος τ ι ύπαιθρον ομαλόν 

και ευρυχωρον, δπου σχηματίζουσι χορόν- ένταΰθα πρόκειται 
νά εϋφημισθοΰν  οί νυμφίοι, καί πάς εις τον γάμ*ν έλθών οφεί
λει νά χορεύσνι, ώστε ενεκα τούτου σχηματίζεται κύκλος τερά
στιο;. Περί τά ; δύο μ .μ . νεανίαι καί παρθένοι απέρχονται οί μέν 
συνοδεύσοντε; τί*Μ γαμβρόν, αί δέ τήν νύμφην* σχηματίζουσι δέ 
δύο π τ έ ^ γ α ; ,  ούτως είπεϊν, ώνπυροβολισταί καί *
γουνται, καί ούτω προσέρχονται εί; τόν χορόν, εί; 8ν λαμβάνει 
μέρ -ς ό γαμβρός καί ή νύμφη παρ’ αύτώ, ό σύζυγος παρά τή 
συζύγω, ό άδελφός παρά τή άδελφή, καί οΰτω καθεξής πάσα 
τ α ; ι ;  καί ήλικία. Οί λυρισταί καί οί αύληταί εύρίσκονται έν τώ 
μέσω τοΰ κύκλου, ώ; καί τινων άλλων περιέργων θεατών πλή 
θος, ο'ίτινε; δέν δύνανται νά χορεύσωσιν. Έ καστο; λυριστή; 
προσέρχεται εϊ; τόν γαμβρόν καί τόν έπαινεΐ, ε φ ημ ίζει, γονα- 
τίζων ένωπιον αυτοΰ, είτα δέ εί; άπαντα; τούς χορευτάς, παρ’ 
ών λαμβάνει δώρα- έπομένω; προσφέρονται γλυκύσματα, ών τό 
εγχώριον είναι άλευρο; μετά μέλιτο; συμπεφυρμένος, (νμόμεΜ  
χαλούμενον. Άφοΰ δέ οί λυρισταί γονατίσωσιν ενώπιον αλων. οί



118 ΕΡΑΤΩ.

δέ χορευταί λάβωσιν ολοι ζυμόμελι, διαλύεται ό χορός, τοίί 
γαμβρού πρώτου απερχομένου μετά τή ; νύμφης.

Τό εσπέρας παρατίθεται αΰθις τράπεζα εις τους οΐκειοτέρους. 
''Οσοι δέν έπρόφθασαν νά έλθωσι την ημέραν τοϋ γάμου, έρχονται 
τήν επιούσαν, όπότε επαναλαμβάνονται πάσαι αί τοϋ γάμου 
διατυπώσεις.

’Οκτώημέρας διαρκοϋσιν αί διασκεδάσεις αύται" έκαστος δυ- 
ναται νά πορευθή εκεί, νά φάγη,, νά πίη καί νά χορεύσν). Ό  δέ- 
γαμβρός οικουρεί καθ’ δλας τάς ημέρας ταύτας, διότι λέγεται; 
δτι κακόν είναι νά διαβή τρ ία ιρ α το γ  είτε ποταμόν, έξελθών 

τοϋ οίκου.
Τά έξοδα τοϋ γάμου άπαντα είναι εις βάρος της νύμφης. 

’Αλλά καί ό γαμβρός μετά τάς οκτώ ήμέρας συνήθως τελεί εις· 
τον πατρικόν αύτοϋ οίκον α ν τtya jio r , όστις είναι σχεδόν όμοιος 
καθ’ όλα προ- τόν γάμον.

Μετά τό τέλος τών τελετών τούτων, δταν παρελθούσης της 
ταραχής των ευθυμιών, οί νυμφίοι έπιστρεψωσιν εις εαυτούς, 
δύνανται νά ζήσωσιν έν άνέσει, τουλάχιστον τήν σε.Ιήνηγ τοϋ  
μέ.Ιιτος, διά τοϋ σίτου καί τών αργυρίων, άτ-.να ή μεγαλοδωρία 
τών τιμησάντων τόν γάμον αυτών τούς έπρομήθευσεν.

Ι Ϊ Ι Ο Γ Ι Ά  Φ Ι ΑΙ.

ΚΑΡΟ Λ 0 2  ΜΙΑΑΕΒΟΛ.

'Ε χ  τοΰ Γα.Ι.Ιιχον.

Φύσει έγκειται τώ  άνθρώπω ή επιθυμία τοϋ νά ζητή νά μάθη 
τόν βίον εκείνου, όστις φαίνεται περικυκλωμένος από ίχνών τινων 
φήμη;. "Οταν έν ταΐς πράξεσιν αύτοϋ ούδέν ψευδή την εύθυτητα 
τών άρ^ών του, τήν καθαρότητα της ηθικής του, τό ύψος τών
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ιδεών του, αίσθημα πεποιθήσεως καί σεβασμού αύςανει τόν προς 
τά  προτερήματα αύτοΰ θαυμασμόν ήμών.

Τό δημόσιον τό όποιον εύμενώς έδέχθη τά  πνευματικα προϊόν
τα  τοΰ ποιητοΰ τούτου τοϋ εύαισθήτου, τοϋ χαρίεντος, τοΰ ευφυ
ούς καί όμαλοΰ, δέν θέλει βεβαίως ίδεΐ άνευ ένδιαφέροντος, νά 
τώ  άναπαρουσιάζωνται χαρακτήρες τοΰ συγγραφέως τούτου, 
δστις συνετέλεσεν εις τάς εύφροσύνας του.

Αί δημοσιευθεϊσαι σημειώσεις περί τών συγγραμμάτων αύτοΰ 
δέν εδω/.αν ή άτελεστάτην ιδέαν περί τοϋ προσώπου καί τών 
ορέξεων τοϋ νέου τούτου συγγραφέως, κοινωνικού άμα άνδρος 
οντος καί ποιητοΰ.

Τά προτερήματα τών βιογράφων δέν έδυνήθησαν νάάντικατα- 
ς-ιίσωσι τήν αλήθειαν, ούδε νά άναπληρώσωσι ταύτην τήν σταθε- 
ράν παρατήρησιν τοϋ χαρακτήρας, ήτις μόνη δύναται νά έννοή- 
ση τάς λεπτοτάτας διαφοράς αύτοϋ. Ούδέν σοβαρόν συμβεβηκός 
δεικνύει τήν ΰπαρξιν τοϋ Μιλλεβοά, έν τούτοις ό βίος αύτοϋ 
έρρευσε διά μέσου τών τρικυμιών τών έπαναστάσεων' άλλα μα
κράν της πολιτικής τύρβης τών διοικήσεων, τών ραδιουργιών τών 
ισχυρών,δέν έςηλθε τοϋ στενοΰ κύκλου τών φιλολογικών σχέσεων, 
καί τών περιπετειών τών ιδιωτικού βίου. Ή  πραότης τοϋ πνεύ
ματός του, ό έρως της σπουδής καί τής ηδονής τόν ά'φησαν άπ- 
λοϋν θεατήν τών διαδραματιζόμενων μεγάλων σκηνών τού κόσ
μου. Δέν ενδιαφέρει λοιπόν τινα ούτος ή διά τής πρωϊμότητος 
τοϋ προτερήματος του, τής πρωτοτυπίας τοϋ χαρακτήρος του, 
τής άντιθίσεως τών ορέξεων του, καί διά τού θελκτικού Οεά- 
μ.ατος ποιητοΰ, δστις μόλις έξελΟών τής νεότητος, κατατάττετα ι 
μεταςυ τών δοκιμωτάτων συγγραφέων τής εποχής του' εκσφεν
δονίζει τόν χυμόν τοϋ προτερήματος του, τόν έξαντλεϊ πάραυτα, 
καί αποθνήσκει εις ηλικίαν 33  έτών, πλούσιος ονόματος αχώριστου 
άπό τής φιλολογικής δόξης τοϋ αίώνός του.

Ό  Κάρολος-Χουμπιρ-Μιλλεβοά, έγεννήθη εις Άββεβιλην τό 
1 7 8 2 , μονογενής υιός τοϋ Καρόλου-Άντωνίου καί τής Μα
ρίας Άννος Χουμπέο. 'Η υπερβολική αύτοϋ φυσική αδυναμία
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κατελύπησε του; γονεϊ; του. 'Η πρό; αύτόν μεγάλη των φιλο
στοργία τόν περιεκύκλωσεν άπό φροντίδων, τών όποιων τι ύπερ- 
βολή ηΰξησεν άναμφιβόλω; τήν φυσικήν του αδυναμίαν. Μετά 
πόνου ύπέφερε τά ; άσκημει; της παιδική; Ηλικίας’ ή άστατο; 
φυσιογνωμία του, τά  άσθενή του μέλη άδιακόπω; έταραττοντο 
άπό αισθήματα; τινο; φόβου. Τό διορατικόν δμω; αΰτοϋ άνεπ- 
τήσσετο μετά καταπληκτική ; ταχύτατο ;, καί έφαίνετο δτι 
μάλλον μαντεύει ή μανθάνει. Ή το  τό άγχινούστερον παιδίον 
τών συνηλικιωτών του, ά \Χ  ήτον ώσαύτω; και τό άσθενέστερον 
αύτών. Σπανίω; έτόλμα νά λάβη μέρο; εί; τά  ταραχώδη αύτών 
παίγνια. Ή  ζωηρότη; του εμενεν ώ; φ ιγά; τρόπον τινα έν αύ
τώ . Ένώ οί άλλοι παϊδε; έξήσκουν την ρώμην τών μελών των, 
αύτό; έξήσκει μάλλον τά  πλεονεκτήματα τοϋ πνεύματά; του. 
Καί έν ένϊ λόγω εΐ; άσθενές παιδίον ελαμπεν ενίοτε λογικόν 
τελείου άνδρό;. Μόλι; εϊ; ηλικίαν όκτώ ετών, προσήλκυσε την 
προσοχήν τών καθηγητών τοϋ γυμνασίου τη ; Ά ββεβ ίλη;' ή δε.* 
ξιότη; αύτοϋ περί τήν πνευματικήν έργασίαν, ή πρωτοτυπία τών 
ίδεώ / του,ή κοσμιότη;τή; ομιλία; του,ή χάρις τών συνθέσεών του 
κατέπληττον τοΰ; διδασκάλου; του, καί προεκάλουν την !κ- 
πληξιν καί τόν φθόνον τών συμμαθητών του. Αί έλάχισται πολ- 
λάκι; περιστάσεις άποφασίζουσι την μ.εταχείρισιν καί τήν διεύ- 
θυνσιν τών προτερημάτων. Καθηγητή; τις τού Μιλλεβοά προν)- 
σθάνθη τό μέλλον τοϋ μαθητοϋ του, καί έπροσπάθησε νά άναπ- 
τύξη τά  πλεονεκτήματα τοΰ έκτάκτου τούτου πα ιδό ;- τώ  ένέσ- 
πειρε τόν άληθή έρωτα τών γραμμάτων, τώ  άπεκάλυψε τόν ά- 
ληθή συγγραφέα, καί τώ  κατέδειξε τά  καθήκοντα, τά ; ώφε- 
λεία; καί τοΰ; κινδύνου; αύτοϋ. Ό  Μιλλεβοά, διά τών χειρών 
τούτου τού ικανού άνθ ρώπου, ώπλισμένο; είσήλθεν εις τό έν
δοξον αύτοϋ στάσιον. Ό  καθηγητή; ούτο; ώνομάζετο Κολλενώ. 
Ό  Μιλλεβοά έξετίμησε τήν έπιοροήν, τήν οποίαν ό πρώτο; ούτο; 
αΰτοϋ οδηγό; έξήσκησεν έπί τοϋ προορισμού του. Ώ μίλει μ ετ’ 
βΰννω’Λοσΰνη; πεοί τών άνούπνων αύτοϋ Φοοντίδων. τοσούτω» > ? \ ι ι 11 1 ►
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πολυτίμων καθ' όσον τά ; έλαβε εί; έποχην, καθ ην ή καταργησις 
τών γυμνασίων κατεδίκασεν πολλοΰ; νέου; εί; την αθλιότητα 
άτελοϋ; ανατροφή;, άληθοϋ; χάσματο; οΰση; τοϋ άνθρωπίνου 
πνεύματο;. (άκολουθεΐ)

1 Ε Κ Α 1 1 Ε Ν Θ Η Μ Ε Ρ 1 Σ .

ΤΩ ποτνία θεά τών ποιητών φαντασία! χορήγη'ον καί εί; 
την ασθενή τή ; Έρατοϋ; γραφίδα μικράν τινα δοσιν τών τερ
πνών σου χαρίτων, δπω; δυνηθή καί αΰτη να φανη έρασμία εν

ν > * Ύτή άφηγήσει τών καθ’ ή μ ϊ;  πααττομενων. Συ μονον επιςηλον 
τή ; φαντασία; δώρον, δύνασαι νά εύδοκιμήση; έν τή φαντασιω- 
δε·., άπηνεϊ καί λίαν άχαρίστω κοινωνία ημών. Ν αί! ή κοινωνία 
μα; είναι άχάριστο;! Αέν βλέπετε πόσον ή κακοδαίμων παρορά 
τού; ένδοξου; ποιητάς οΐτινε; έν άλλω χρόνω και ύπό κλίμα 
άλλοϊον ζώ ντε;, δάφνα τε χρυσέα κόμα; άναδούμενοι, ήθελον 
συγκεντρόνει πρό; έαυτού; δλων τά ; καρδία;, όλων τά  βλέμμα
τα  ; καί άφοϋ πνεύματα άγαν εξοχα ή άγνώμων κοινωνία περι- 
φρονει, τ ί  δύναται νά έλπίζη παρ’ αύτή; ή ’Ερατώ; Ώ  τή ; 
κοινωνική; ήμών έξαχρειώσεω;! Ά λλά  δέν εΰρίσκονται άρά γε 
μεταξύ τών σημερινών άνθρώπων καί τινε; μη ύπαγόμενοι εί; 
τήν γενικήν ταυτην κατηγορίαν; Ή μ εΐ; θαρροϋντε; εί; τών α
ναγνωστών μα; τήν εύμένειαν, μεθ' ή ; άχρι τοΰδε μά; ύπεδέ- 
χθησαν, καί άποχαιρετώντε; τήν εί; τού; νέου; ποιητά; κοινω
νικήν π?ριφρόνησιν, έξακολουθούμεν γράφοντε; τήν δεκαπενθη- 
μερίδα τοΰ Φεβρουάριου, άν καί ή πανίσχυρο; φανταρία άρνεΐται 
νά πέμψ'ίΐ καί πρό; ήμα; μικράν τινα άκτίνα τοϋ θελξιβρότου 
αύτή; φωτό;.

Ό  μήν Φεβρουάριο; 8ν διατρέ/ομεν ήδη, άείποτε ύπό τή ; 
συνήθεια; έμυκτηρίσθη, έχλευάσθη καί χλευάζεται, καθότι, έν 
τή μεγάλη τών δώδεκα μηνών πάλη, πάλη καθ ·?,ν οί τιτάνε; 
ούτο·. μηνε: άπεφάσισαν νά σκυλεύσωσι τοϋ πατραλοία χρόνου
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τα  λαφυρα, ό ατυχή; Φεβρουάριο; χωλό;, ρυσό; καί άνάπηρο; 
ών,  ̂ εν κατωρθωσε νά λάβη τόν δίκαιον τών λαφύρων κλήρον' 
«λλ ώ; νά μή ήρκει τό μέγα τοΰτο πάθο;, εύρίσκονται άδικοι 
βροτοί διασύροντε; αύτόν' πόσον δμω; παράλογοι είναι οί σαρκα
σμοί και .α πλήρη ίοΰ βελη, όσα κ α τ’ αύτοΰ έςερεύγονται, εύ- 
κόλω, τό καταλαμβάνει τ ι ; ,  άν θελησν) νά άτενίστι ολίγον προ; 
• W όιαχειρισιν τή ; εςουσια; του. Ποΰαί νιφάδε; τών χιόνων καί 

τα  κρύσταλλών/ι ΰδατα καί τά  αφόρητα ψύχη, δ ι’ ών ό Ιανου
ά ρ ι ο ; ^ ;  κατετυράννει; Θέλετε νά βεβαιωθήτε καλλίτερον ότι 
ο Φεορουάοιο; ϋεν είναι διεστραμμένο; ώ; τόν παριστάνετε; 
θεσατέ τον εί; άντιπαράστασιν μέ τόν προ αύτοΰ- · τότε αί 
ήμέραι ησαν συννεφώδεις, χιονώδεις, άπαίσιαι' τότε αί συγκοινω- 
νιαι διεκόπτοντο, πολλαί δέ οίκογένειαι έθρήνουν τήν απώλειαν 
φιλτάτων πνιχΟεντων η κρυσταλλωΟέντων' άλλ’ ήδη ; ώ ήδη, 
τά  πάντα χαρά καί θυμηδία, τά  πάντα τέρψι; καί ήδονή. 
Ιίμεραι αϊΟριαι καί ώραϊαι στολίζουσι τήν πόλιν τών ’Αθηνών, 

παντε; δε οί έν αύτνί οίκοΰντε; άποπλύναντε; τήν κρυεράν τοΰ 
Ιανουαρίου πάχνην παραδίνονται άνέτω; εί; τοΰ Φεβρουριανοΰ 

φθινοπώρου τά  Οέλγητρζ.

Τά φιλολογικόν βαρόμετρον τοΰ παρόν το; χοονικοϋ διαστή- 
ματο;  ̂ κλίνει μάλλον πρό; τήν ποίησιν" ή ποιητική πολλών 
φλεψ εκχειλήσασα δέν δύναται νά σταματησ·/·,' εδώ μέν άπαντα 
τ ι ;  αινίγματα, ελεγεία, ώ δά;, ποιήματα πρό; λευκώματα φί
λων κτλ ., wX.c.i όέ άναγινωσκει εϊ; έρημεοίδα τινά αύτεπαινού- 

μ .να δύο μεγαλοφυή πνεύματα' ιδού καί τινε; σ τί/ο ι ομη
ρικοί του; οποίου; δέν θέλει νά βραβεύση ή φθονερά κοινωνία 
ήμών, 5ίν καί τόσα; ποιητικά; κζλλονά; περικλείουσιν.

Ω ρίπτε τότε εί; αύτοΰ εδώ τοΰ ασπασμού 

Τού; στίχου; καν ενίοτε έν σου a .U 0 fp o r  βλέμμα 
Κ ’ εΐμ’ εύτυχή; αν δυνηθοΰν οί στίχοι μου 'I fρέμα. (ΤΩραι) 

Ευτυχή; Ελλά;, εύτυχεΐ; Άθήναι τοιαΰτα έκτακτα δντα έν 
το ΐ; κόλποι; υμών εχουσαι. Είναι μέν άληθέ; δτι πάντε; οί περί
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ποιητική; τέχνη; συγγράψαντε; άπήτησαν μεγαλα και δυσεύ
ρετα προσόντα, ό'πω; είσαχθή τ ι;  εί; τήν έντιμον τών ποιητών 
χορείαν' είναι έπίση; βέβαιον δτι καί παρ’ αύτοΰ τοΰ Ομηρου 
διδασκόμεθα, δτι ή μεγαλουργό; φύσι; δεν έπεδαψιλευσε τα  
πλούσια αυτή; δώρα τοϊ; πάσιν εξίσου, άλλ’ εί; άλλου; μεν ε- 
δωρήσατο τοΰτο, εί; άλλου; δ ’ έκεϊνο τό χάρισμα.

Ά λλ ω  μέν γάρ έδωκε θεό; πολεμήϊα έργα,
Ά λ λ ω  δ ’ όρ/ηστύν κτλ.

Φαίνεται ομω; δτι ή νΰν πνέουσα έν Άθήναι; αυρα είναι ευ- 
νου; τοΐ; ποιηταΐ; καί διά τοΰτο βλέπομεν καΟ έκαστην να πή 
δα έκ τών τυπογραφικών πιεστηρίων πλ.ηθυ; ποιητικών δαιμο
νών! Πλήν μεγάλω: έξετραχειλίσθη; ταλαίπωρο; Ερατώ, λη- 
σμ,ονοΰσα όποια δεινά σέ περιμ.ένουν. ’Αγνοεί; οτι δεν σοΰ είναι 
έπιτετραμμ.ένον νά /λευάζ?ι; τά  έν μ.ή καταλλήλω μεν ώρα έκ- 
δοθέντα, ώραΐα δέ καί έν κομψοτάτω καί λευκοτάτω παπυρω 
έκτυπωθέντα ποιήματα;— ΙΝαί, πρώτη ή ’Ερατώ αναγνώριζε^ 
τήν δειλίαν τη ; Κύριοι, μή αγνοούσα δτι, άν έπο; τ ι μ.ή εύφη
μον έκφύγνι τών ύποτρεμόντων -/ειλέων τη ;, γλώσσα ’Αρχιλό- 
/ε ιο ;, κομιδή έλευθέρα, μή όκνοΰσα όνειδίζειν, ϊσταται έτοίμ/Λ 
νά κεραυνώση αύτήν' διό ούδέν βλάσφημ.ον φράζει, φοβουμέν/ι 
μή παροςύντι κατ’ αύτή; λάλον ποιητήν, έκ τών ιάμβων τοΰ ό
ποιου ούδεί; θέλει τήν σώσει. Φρονοΰσί τινε; δτι ούδέν τών ον- 
των ύπάρ/ει τοσούτω αψίκορον καί εύερέθιστον δσον ό ποιητή;' 
δύνασαι 7>έγουν, νά τόν έγγίξνι; εί; παν δ,τ ι ώ; ιερόν ύπέρ παν 
άλλο τιμα καί σέβεται' πρόσεζον δμω; ϊνα μή τώ εΐπτ,; δτι τά  ποιη
τικά του έπη δέν είναι ώραΐα' όμολογοΰμεν δτι μέχρι τινό; ώ ; 
άληθή έξελαμ-βάνομεν καί ήμεΐ; τήν γενικήν ταύτην περί ποιη
τών γνώμην' άλλά πληροφορηθέντε; ίδία ι; αίσθήσεσι περί τοϋ 
εναντίου, δέν δυνάμ,εθα ή νά άποκρούσωμ,εν ταύτην δ ι’ δπλου 
λίαν ίσχυροΰ, λίαν άπωστικοϋ. Προ/θέ; έσ/ομεν τήν υψηλήν 
τιμήν νά μά; έπισκεφθή εί; ποιητή;, οστι; έφερεν ύπό μάλη; 
καί τινα; στίχου;, τοϋ; οποίου; μά; έπεδειξεν οπω; έπενέγκω-
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μεν την επ αύτών κρισιν μας" μολονότι εϋρομεν εν αύτοΐς ικα
νήν δόσιν ποιητικοΰ άλατος, μολονότι άνεκαλύψαμεν πολλάς τ* 
καί καλας ποιητικας εικόνας, μόλον τοΰτο ή εξαίρετος τον 
Φίλου μετριοφροσύνη, εκβαλοΰσα 1 τόν τύλον της ποιητικής του 
φλεβός μάς είπεν έμμέτρως.

« Φοβούμαι μη με φθειρωσιν οί φιλικοί σου λόγοι.
« Καλητερα μ  άρεσκουσι άντί επαίνων ψόγοι.
Γοτε θαυμασαντες την μετριόφρονα ταύτην ψυχήν, τώ  άπευθύ- 

ναμεν τό έςής δίστιχον, δ~ερ έτυχέ ποτε νά άπαντησωμεν.
« Είς την σοφήν όμήγυριν τών παλαιών αιώνων,
« Νά εμπνευσθ^ς τήν ποίησιν πορεύου τών προγόνων.
Λ’έον πόνημα, άξιον τής φήμης τοϋ συγγραφέως, λίαν δ ’ ω

φέλιμον διά πάντα "Ελληνα είναι ή παρά τοϋ καθηγητοΰ Κ. Πα- 
παρρηγοπούλου έκδιδομένη ιστορία τοϋ έλληνικοΰ έθνους. Ά χ ρ ί 
τ ίϋδε  έξεδόθη τό πρώτον φυλλάδιον, όσονούπω S' έκδίδοτα1 
και τό δεύτερον, δτε θέλομεν εκφέρει καί ήμεϊς τήν περί τούτου 
γνώμην μας. Ά ξιον πλείστης προσοχής είναι, δτι α π ’ αύτών 
των αρχαιότατων χρόνων πλεϊσται πραγματείαι περί ελληνικής 
ιστορίας άνεφάνησαν' πολλαί μέν τοϋ φαινομένου τούτου αί αι- 
τίαι, άλλ’ ή τοϋ ιστορικού Οέσις μεγάλως δεινοϋται έν τώ ίσ- -  

% τοΡ^κω τούτω κυκεώνι, καθόσον αδύνατον νά εξακριβώσει τήν 
αλήθειαν μεταξύ τόσων άντιφασκουσών γνωμών. Ά λλά , μολονότι 
ή αλήθεια πολλάκις κρύπτεται ύπό ζοφερόν σκότος, έκ τοΰ ό
ποιου ώφελούμενον τό ψευδός διαφθείρει τά  γεγονότα, αδύνατον 
ομως να μή άναλάμψγ) αΰτη έπί τέλους, όδηγοϋσα τόν άποπλα- 
v/ιθέντα νουν εις τοΰ λαμπροΰ αυτής φωτός τήν εστίαν- τήν 
έξακρίβωσιν λοιπόν τής ιστορικής άληθείας δέν άμφιβάλλομεν 
δτι θέλομεν ευρει έν τν) ιστορία τοϋ Κ. Παπαρρηγοπούλου δστις 
■ οσω έπι,.ονον και επιζήμιον άνεδέξατο έργον χάοιν τής τών 
πολλών ωφέλειας.

_ ^ υναται ή ’Ερατώ περί φιλολογικών έργων γράφουσα, νά 
μή έκδηλώση τήν κρυφίαν χαράν fa  αισθάνεται, άνζλογιζομένη
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δτι εγενετο καί αύτη κατά  τ ι παραίτιος ηθικής ώφελείας. Τίς 
δέν έβλ επε τήν μεγάλην τών περιοδικών συγγραμμάτων τείρω- 
σιν ήτις κατείχε τό κλεινόν της Α ττ ικ ή ς  έδαφος πριν ή έκδοθή 
ή Ε ρα τώ ; Τίς άφ’ έτέρου δέν βλέπει δτι ή έμφάνισις τής Έοα- 
τοΰς ήκολουθήθη αμέσως ΰπό δύο άλλων περιοδικών, τά όποια 
είτε περί τήν οικογενειακήν ανατροφήν καί έκπαίδευσιν ένδια- 
τρίβοντα, είτε είς τήν έν ταϊς καρδίαις τών νέων έμφύτευσιν εύ- 
γενών αισθημάτων άφορώντα, προϋπισχνοΰνται ού μικράν κοι
νωνικήν ωφέλειαν; Τωόντι ό Κόσμος καί ό Φιλίστωρ πονήματα 
σοβαρά πλήρη διδακτικών παραγγελμάτων, θέλουσι καταστή 
ίόφέλιμα είς πάσας τάς κοινωνικάς τάξεις' ό Κόσμος μάλιστα, 
μόλις άναφανίίς, διεβοήθη έπί πρωτοτυπία ιδεών καί εκλεκτή 
συγγραφική ΰλν).

Έν τούτοις άναγνώσταί τινες ετοιμάζονται νά μάς έπιτιμή- 
σωσιν αύστηρώς διότι έξαρνοι -ιών ΰποσχέσεών μας γενόμενοι, 
άντί νά άφηγώμεθα πρός αυτούς τά  νέα, έξετράπημεν ριφθέντες 
είς τών νέων ποιητών μας τά  κάτεργα. — 1 Μείνατε όμως ή'συ- 
χοι φιλόμουσοι συνδρομηταί, καί θέλομεν ευχαριστήσει όλων σας 
τήν περιέργειαν. "Ας άρχίσωμεν λοιπόν έκ τοϋ σπουδαιοτέρου 
τών νέων' καθείς έννοεϊ δτι πρόκειται περί τών βουλευτικών 
έκλογών' ό άγων ούτος κατέπαυσε, πλήν ή νίκη άπέβη υπέρ 
τοΰ ύπουργικοΰ στοιχείου. Οί τών υπουργικών άντιμέτωποι, διε- 
σαλπισαν καί διασαλπίζουσιν ότι ό άγων ήτο άνισος, λίαν άνι- 
σος, καί διά τοΰτο ήττήθησαν' ήτο δέ άνισος καθότι οί υπουργοί 
όπλίσαντες άπό κεφαλής μέχρι πτέρνης, ήτοι μέ πάσαν τήν Κυ
βερνητικήν πανοπλίαν ολόκληρον τά σκυλολόγιον τών υπαλλή
λων, έξεβίασαν τούς έναντίους νά ρίψωσι κάτω τά  όπλα. Ά λ λ ’ ή 
ή Γενική έφημερίς τών υπουργών, καί τοι μόνη πρός πολλούς, καί 
πεζή πρός ιππείς μαχομένη, ουδόλως καταθέτει τά  όπλα, άλλά 
τουναντίον αγωνίζεται ώς ήρωις κτυπώσα καί άντικτυπωμένη 
γενναίοι;! τ ί  θέλετε τώρα νά πιστεύσωμεν ήμεϊς, οϊτινες μακράν 
τοϋ πεδίου τής μάχης ευρισκόμενοι, δέν έδυνήθημεν νά άντιλη-
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©θώμεν τοΰ πολέμου τά άποτελέσματα ; θέλομεν έχει, φρονοΰ- 
μεν, τήν συγγνώμην σας, φίλοι συνδρομηταί, άν έπί τοϋ προκει* 
μένου έγκολποθώμεν τά  δόγματα της σκεπτικής φιλοσοφίας, ητις, 
έν τή άεννάω αυτής σκέψει, αδυνατεί νά έπιθέστ; τό σφράγισμα 
εις τά  παρ’ αύτής συζητούμενα αντικείμενα. Τί είναι τό μέλι, 
γλυκύ η πικρόν; Πρός σέ μέν, ώ άναγνώστα, φαίνεται βεβαίως 
λίαν γλυκύ, άλλ' άν έρωτήσνις τόν δυστυχή έκεϊνον όστις πά 
σχει ϊκτερον, θά μάθν;ς δτι ούδέν πικρότερον υπάρχει τοϋ μέλι- 
τος. ’Ά ν θέλν-,ς καί σύ τώρα νά ακολούθησες τήν μέθοδον ΐα ύ - 
την, καλώς, άλλως έξάγαγε άφ’ εαυτού τά  συμπεράσματα τοϋ 
βουλευτικού άγώνος.

’Ή δη δμως τό κοινοβούλιόν μας κατηρτίσθη, αί βουλαί ήνοί- 
χθησαν καί λόγος Βασιλικός ένεκαινίασε τήν εναρξιν αύτών. 
Παράδοξος κοινοβουλευτική συγκυρία! έν τή, αύτνί σχεδόν έποχΐ) 
ανοίγονται τριών κρατών αί Βουλαί, τρεις δέ Βασιλικοί λόγοι 
έν τώ μέσω τών παραστατών τού λαοϋ έκφωνοϋνται! Ό  λόγος 
όμως τοΰ Ναπολέοντος εϊχέ τ ι έξαιρετικόν, καθότι χορηγήσας ό 
βαΟΰνους αύτοκράτωρ εις τά  νομοθετικά σώματα μείζονα κοινο
βουλευτικήν ελευθερίαν, έξέθηκε τήν αιτίαν ύφ’ ής εις τούτο 
ώρμήθη, άνχπτύξας συνάμα καί τά  δικαιώματα, ά αί βουλαί 
προσκτώνται. Ό  δέ ήμέτερος Βασίλειος λόγος, βέβαιοί δτι αί 
μεταξύ τών ξένων δυνάμεων σ/έσεις είναι φιλικαί, δτι ή 'Ελλάς 
εξακολουθεί άπολαμβάνουσα τάς συμπαθείας τοϋ έξηυγενισμένου 
κόσμου" ή δέ Κυβέρνησις δτι άσ /ολεΐται άνενδότως εις τήν αΰ- 
ξησιν τής εσωτερικής τοΰ τόπου ευδαιμονίας. Ά λ λ ’ επειδή πρός 
τούτο απαιτείτα ι ή πρόθυμος τοϋ Βουλών σύμπραξις, ανάγκη νά 
ασχοληθούν αί Βουλαί εις τήν έπιψήφισιν τών οίκονομυκών νόμων.

Είθε οί νέοι αντιπρόσωποι, κατανοοΰντες τά  σπουδαία καθή
κοντα α ηλθον νά έκπληρώσωσιν, άποσοβοΰντες τά  μικρά καί α
γενή τών ατομικών συμφερόντων πάθη, άνακύψωσι καί πέραν 
τών στενών τούτων όρίων, εις τάς χώρας έκείνας, ένθα μυριά
δες αδελφών δυστύνων κύπτοντες τόν τράχηλον ύπό τόν μυσα- 
ρόν τής τυραννίας ζυγόν, μ.ετά παλλούσης καρδίας μάς άναμέ- 
νουσιν. Δ. Ρ.
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( Μ ετά φ ρα σ ις).

Τό κΰμ,α δπου ή'ρεμον ώς έπί κλίνης κεϊται 
Τήν λίμνην πλησιάσατε έκείνην νά ίδήτε.
Ώ  πόσον είναι θελκτική ! —  τρυφάτε όφθαλμ.οί μ.ου ! 
Τήν ^ρύσιν δςτις άγαπα, άς έντρυφα μαζί μ.ου.
’ΐδέτε έπί τοϋ ύγροϋ κατόπτρου τάς εικόνας 
'Ά ς ή άμίμ,ητος γραφίς τής φύσεως παράγει 
’ΐ δετ ’ . . .  ή φαντασία μου έντεϋθεν άνηρπάγη 
Καί μετεφέρθη ’ς τούς χρυσούς τής” φύσεως αιώνας ! 
Εις άτμ.οσφαϊραν μ.αγικήν πλανώνται αί αισθήσεις, 
’ΐδέτε πολυθέλγητρος, ώ πόσον εϊν’ ή φύσις !

Γίγαντες έκατόγχειρες ή δρϋς καί ή φιλύρα 
Τάς ύψηλάς των κορυφάς ’ς τό ύδωρ χαμ-ηλόνουν, 
Καί τούς μ.εγάλους κλώνους των έκεισε έξαπλόνουν 
'Ως άν άλλήλαις τείνουσαι αδελφικήν τήν χεΐρα.
'11 κινουμένη των εΐκών ’ς τό ύδωρ έπιβαίνει"
Ίδέτε  σαλευόμ.ενον τό μέγα φύλλωμά των.
Μή τό σαλεύη ή ροή τών αργυρών κυμάτω ν;
"Η τοΰ Ζεούρου ή πνοή τό σείνι πλανωμένη ;
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Ίδέτε  έφιζάνουσαν έκεϊ τήν χελιδόνα.
Δια μυρίων έρχεται τερετισμών πετώσα.
Γα κρυσταλλώδη δέ νερά τής λίμνης καθορώτα 
Γην έαυτής άσπάζεται άρτιφυή εικόνα.
Μύρια αλλα πέτονται έκεϊ μικρά στρουθιά, 
Αούοντα έν τώ  ίίδατι τό λάμπον πτέρωμά των. 
Ιίιπέτε, ποια τών σκιών, η ποιαν τών σωμάτων 
Πετα μάλλον νήχεται είς τά  νερά τά  λεϊα.

Ώ  πόσον οί φανταστικοί κολυμβηταί έκεϊνοι 
Λεπιδωτήν όλόχρυσον φοροϋντε; πανοπλίαν,
Οί άργυρόνωτοι ιχθύ; έν τή  λευκή γαλήν/,

I οογά κατολισθαίνοντε; τέρπουσι τήν κχρδίαν J 
Ιδού αναμιγνύονται χωρίζονται, πηδώσι,

Κ. εις την βαθεϊαν κοίτην των οί'χονται άπιόντε;. 
Θεέ όπόσα θέλγητρα ! ς τό κύμα κολυμβώντε; ’ 
Είς οασν, τά  βαθύσκια συνάμα έντρυφώ^ι.

Εί; κοίτην τήν γενέθλιαν τοΰ; βλέπω νά πηδώσι 
Κ ’ έκεϊθεν άνερχόμενοι αγεληδόν, \  τό κύμα 
Πίπτοντες κύκλου; έκατόν, χ ιλίου; ζωγραφώσι,
Ων φροΰδον καταστρέφεται τό άργυρόχρουν νήμα. 

Φθονεί τό ομμα θεωρούν έκεϊ άγέλα; τόσα;,
Έ δώ  πηδώσα; μέ ορμήν, έκεϊ πετώσα; πέρα.
Καί τών ύγρών των φυλακών τά κώλυμα περώσα;, 
Νά θέλουν νά π«τάσωσι καί αύται τόν άέρα.

Μ. Μ.


